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двадцять першої позачергової сесії восьмого скликання
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№ 873

Про внесення змін до Програми
,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік
Відповідно до статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в
Україні“, законів України ,,Про освіту“, ,,Про повну загальну середню освіту“,
,,Про дошкільну освіту“, ,,Про позашкільну освіту“, керуючись рішенням
шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від
28 травня 2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження,
фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про
їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми „Опікуємося освітою“ на 2021 рік,
затвердженої рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 23 грудня 2020 року №110 (зі змінами), виклавши Програму у
новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік
У зв’язку з необхідністю забезпечення співфінансування закупівлі
обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти, просимо
внести відповідні зміни до Програми, а саме:
№
п/
п

Перелік заходів

Затверджено по
діючій
Програмі

Проєкт змін до
Програми,
тис. грн.

1.

Співфінансування
закупівлі обладнання для
харчоблоків закладів
загальної середньої освіти

0,0

+ 275,845
(кошти бюджету
міської ТГ)

Пропонується
для включення до
Програми та
фінансування,
тис. грн.
+ 275,845
(кошти бюджету
міської ТГ)

8249,45

+275,845

8525,295

Всього по Програмі

В.о. начальника відділу освіти,
молоді та спорту міської ради

Людмила ЗІБНІЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
двадцять
першої
позачергової сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання
14 грудня 2021 року № 873

ПРОГРАМА
,,ОПІКУЄМОСЯ ОСВІТОЮ“
НА 2021 РІК
(нова редакція)

м.Пирятин

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Розділ 2. Визначення мети Програми.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми.
Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Додатки:
додаток 1. Паспорт Програми;
додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми;
додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми;
додаток 4. Календарний план.

Вступ
Закон України ,,Про освіту“ передбачає проведення докорінної та
системної реформи загальної середньої освіти, головна мета якої є створення
школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а
й вміння застосовувати їх у житті.
,,Нова українська школа“ висуває нові вимоги до педагогічних
працівників. Освітяни повинні стати ключовими провідниками змін на своїх
робочих місцях у закладах освіти. Відповідно, потребує змін вся система
підготовки і підвищення кваліфікації вчителів та керівників шкіл.
Проте ефективність навчання залежить не лише від майстерності вчителя,
методів навчання і форм занять, а також від зовнішніх умов, що впливають на
сприйняття дитиною навчального матеріалу.
Актуальним питанням є модернізація матеріально-технічної бази закладів
освіти, зокрема обладнання кабінетів (фізики, хімії, біології, географії,
математики, історії, географії, інформаційних технологій тощо) засобами
навчання, у т.ч. мультимедійними засобами навчання; створення умов у
закладах та установах освіти для інтеграції дітей із особливими освітніми
потребами в освітній простір; впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних технологій тощо.
З метою забезпечення системного підходу до вирішення проблем
освітньої галузі, підвищення ефективності реалізації в громаді державної
політики у сфері освіти потрібно продовжити дію Програми ,,Опікуємося
освітою“ (далі – Програма) у 2021 році.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма спрямована на розв’язання проблемних питань, що існують у
освітній галузі Пирятинської територіальної громади:
рівень освітніх послуг, зміст, форми і методи організації освітнього
процесу не відповідають актуальним вимогам у сучасному світі;
потребує підвищення фаховий рівень педагогічних працівників;
залишається проблемним питання створення сучасної матеріальнотехнічної та навчально-методичної бази для функціонування і розвитку
закладів освіти, умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в
т.ч. з інвалідністю;
наявна потреба у шкільному автобусі з урахуванням зносу наявного
автопарку;
виникає необхідність впровадження енергозберігаючих технологій у
закладах освіти, у зв'язку зі значними енерговитратами.
Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на рівні
Пирятинської ТГ дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Програма розроблена з урахуванням Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська
школа“ на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016р. № 988-р, особливостей розвитку

освітньої сфери, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу
програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.
Розділ 2. Визначення мети Програми
Метою програми є:
забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття
якісної освіти;
підвищення фахової компетентності педагогів закладів освіти з
урахуванням вимог Концепції Нової української школи;
створення у закладах освіти міської ради умов, які відповідають сучасним
вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього
процесу, у т.ч. для інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в
освітній простір;
організація безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення усіх
учнів та педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної
доступності, до закладів освіти.
Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання
державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням
переходу закладів освіти до оновленого змісту шкільної освіти, забезпечити у
закладах якісний супровід освітнього процесу відповідно до вимог сучасного
розвитку освіти й науки, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти,
педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки дітей і
підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.
Серед 25 проєктів міських шкіл області, поданих на конкурс Шкільного
громадського бюджету Полтавської області 2020 року, два проєкти від освітніх
закладів Пирятинської громади мали вагому підтримку пирятинців під час
голосування. Завдяки згуртованості громади ці два проєкти отримали
заслужену перемогу в конкурсі:
1) Пирятинський ліцей – проєкт „ZIK“ – зона інформації та комунікації
для учнівського самоврядування“.
2) Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – проєкт ,,Оформлення
шкільного кабінету географії в Пирятинській зош І-ІІІ ступенів № 4“.
3) Пирятинська зш І-ІІІ ступенів №4 – проєкт „Еко-клас на шкільному
подвір’ї“.
4) Пирятинський ліцей – проєкт „GREEN OFFICE SPACE – мотивуючий
простір для ліцеїстів та мешканців громади“.
5) Березоворудська зш І-ІІІ ступенів – „Алея пам’яті „Вічне джерело
натхнення Д.О. Луценка“.
Ініціативи дітей будуть підтримані співфінансуванням з обласного та
місцевого бюджетів. Реалізувати проєкти планують упродовж 2021 року.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми
Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:

створення сучасного освітнього простору в опорних закладах та їх філіях,
у т.ч. для інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в освітній простір;
підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної
творчості в освіті;
зміцнення та оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної
баз, впровадження енергозберігаючих технологій у заклади загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету Пирятинської територіальної громади у межах його фінансових
можливостей, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством
України.
Планується залучити кошти на придбання для опорних закладів освіти
засобів навчання (кабінети, обладнання для навчальних кабінетів, комп’ютерна
техніка, мультимедійні засоби навчання), придбання шкільних автобусів.
Строк реалізації Програми – 2021 рік.
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні
показники
Завдання:
підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних
працівників.
створення сучасного освітнього середовища в освітньому окрузі, опорних
школах та їх філіях, у тому числі для дітей із особливими освітніми потребами;
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх
сучасними технічними і технологічними засобами відповідно до державних
стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття якісної
повноцінної освіти на рівні державних стандартів, профільного, в т.ч.
професійного, навчання, для реалізації індивідуальних творчих потреб,
повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, соціального захисту
учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
придбання на умовах співфінансування з місцевого бюджету шкільних
автобусів;
впровадження енергозберігаючих технологій.
У педагогічному процесі Нової української школи буде переважати
проектна, командна, групова діяльність. Планування і дизайн освітнього
простору школи будуть спрямовані на розвиток дитини та її мотивування до
навчання. Відповідно буде урізноманітнено варіанти організації освітнього
простору. Широко застосовуватимуться мобільні робочі місця, мультимедійні
засоби, лабораторне обладнання. Освітній простір не обмежуватиметься
приміщенням школи. Національна електронна платформа забезпечить
дистанційний доступ учнів до інноваційних навчальних матеріалів, а вчителів –
до методичних матеріалів та бази знань і найкращих практик.

Результативні показники:
забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти;
поліпшення якості освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного
розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;
поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти у закладах
Пирятинської міської громади;
покращення умов для навчання та виховання дітей дошкільного та
шкільного віку;
зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів
освіти, придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для навчальних
кабінетів, шкільних автобусів.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавцем заходів даної Програми є відділ освіти, молоді та спорту
Пирятинської міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійна
комісія з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).
Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є:
звітність відділу освіти, молоді та спорту міської ради та закладів
загальної середньої освіти про виконання Програми;
залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо
реалізації Програми.
Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством.

В.о. начальника відділу освіти,
молоді та спорту міської ради

Людмила ЗІБНІЦЬКА

Додаток1
ПАСПОРТ
Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік

3.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник Програми

4.
5.

Співрозробник програми
Відповідальний виконавець Програми

6.
7.

Учасники Програми
Термін реалізації Програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі: (тис.грн.)
коштів бюджету міської ТГ (тис.грн)
Коштів інших джерел (тис.грн.)

1.
2.

7.1.

8.
9.
9.1.
9.2

Виконком Пирятинської міської ради
Розпорядження міського голови від 08.12.2020
№ 238
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради
Заклади освіти
Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської
міської ради, заклади освіти
2021 рік

Бюджет міської територіальної громади
8525,295

4475,845
4049,45

Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік

Обсяг коштів, які
Етапи виконання програми
пропонується залучити на
І
ІІ
ІІІ
виконання програми
2021 рік
Обсяг ресурсів усього
(тис. грн), у тому числі:
Бюджет міської
територіальної громади
обласний бюджет
кошти не бюджетних
джерел

8525,295

Усього витрат на
виконання
Програми, тисяч
гривень
8525,295

4475,845

4475,845

4049,45

4049,45

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік
№ з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

1.

Підвищення
якості освіти

Проведення
навчання для
педагогічних
працівників
закладів загальної
середньої,
дошкільної та
позашкільної
освіти щодо
впровадження
засад Нової
української школи
(придбання
канцтоварів – 7
тис.грн, навчання
–143,0 тис.грн)

2.

Поповнення та
оновлення
існуючого
парку
автобусів в
установленому
законодавство
м порядку

Придбання
шкільних
автобусів (на
умовах
співфінансування
з місцевих
бюджетів не
менше 50 %)

Строк Виконавц
виконан
і
ня
заходу

Джерела
фінансуванн
я

2021

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради

Бюджет
міської
територіальної громади

2021

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради
Департам
ент освіти
і науки
ОДА

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради
Департам
ент освіти
і науки
ОДА

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету

Усього – 3700,00
тис.грн, з них
кошти ТГ 1850,00 тис.грн
3.

4.

Поповнення та
оновлення
існуючого
парку
автобусів в
установленому
законодавство
м порядку

Придбання
шкільних
автобусів (на
умовах
співфінансування
з місцевих
бюджетів не
менше 50 %)
Усього – 3900,0
тис.грн, з них
кошти ТГ - 1950,0
тис.грн
Оформлення
шкільного
кабінету географії
в Пирятинській

2021

2021

кошти
державного
(обласного)
бюджету

кошти
державного
(обласного)
бюджету

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
тис. грн, у
тому
числі:
150,00

3700,0

1850,0

Очікуваний
результат

Підвищення
рівня
компетентності
педагогічних
працівників
закладів освіти,
поліпшення
якості освіти,
створення
механізмів її
стійкого
інноваційного
розвитку

придбання 2-х
автобусів для
перевезення
учнів до місць
навчання і
додому

1850,0

3900,0

1950.0

1950,0

99,95

50,0

придбання 2-х
автобусів для
перевезення
учнів до місць
навчання і
додому

ЗОШ І-ІІІ ступенів
№4

5.

6.

7.

8.

„ZIK“ – зона
інформації та
комунікацій для
учнівського
самоврядування

„Еко-клас на
шкільному
подвір’ї“
(Пирятинська зш
І-ІІІ ступенів №4)

„GREEN OFFICE
SPACE –
мотивуючий
простір для
ліцеїстів та
мешканців
громади“
(Пирятинський
ліцей)

„Алея пам’яті
„Вічне джерело
натхнення Д.О.
Луценка“
(Березоворудська
зш І-ІІІ ступенів)

2021

2021

2021

2021

Пирятинс
ької
міської
ради
Пирятин
ська зш
І-ІІІ ст.
№4
Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради
Пирятинс
ький
ліцей

міської
територіаль
ної громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради,
Пирятинс
ька зш ІІІІ
ступенів
№4

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради,
Пирятинс
ький
ліцей

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

кошти
обласного
бюджету

49,95

Усього, в
т.ч.
кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

99,5

кошти
обласного
бюджету

кошти
обласного
бюджету

кошти
обласного
бюджету

кошти
обласного
бюджету

50,0

49,5
100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

Створення
сучасного
освітнього
простору в
опорних
закладах
(Пирятинська
зш І-ІІІ ст. № 4,
Пирятинський
ліцей,
Березоворудсь
ка зш І-ІІІ ст.)

9.

Виконання
регіональної
програми
,,Дітям
Полтавщиниякісне
харчування“

Співфінансування
закупівлі
обладнання для
харчоблоків
закладів загальної
середньої освіти

2021

Фінансове
управлінн
я міської
ради,
відділ
освіти,
молоді та
спорту
Пирятинс
ької
міської
ради,
Департам
ент освіти
і науки
облдержа
дміністра
ції

Кошти
бюджету
міської
територіаль
ної громади

Придбання
обладнання для
харчоблоків
закладів
загальної
середньої
освіти
(Пирятинський
ліцей № 4,
Пирятинський
ліцей,
Пирятинський
ліцей № 6)

275,845

Всього

8525,295

Додаток 4

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код відомчої класифікації видатків 0611021, 0611142, 3719770
Річний обсяг
фінансування
Програми

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

-

-

30,0

275,845

Травень
-

Серпень

Квітень
-

7600,00

Березень
229,45

Липень

Лютий

8525,295

-

Рішення двадцять
першої позачергової
сесії Пирятинської
міської ради восьмого
скликання від
14 грудня 2021 року
№ 873

Січень
2021

40,0

Всього тис. грн

300,0

В тому числі по місяцях, тис. грн

Червень

Правова підстава

50,0

Рік

В.о. начальника відділу освіти,
молоді та спорту міської ради

Людмила ЗІБНІЦЬКА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

14 грудня 2021 року

